LONE
SONDRUP

DET HANDLER OM DIN
TRYGHED OG LIVSKVALITET

DET VIL VENSTRE:

Det handler om tryghed, når du er
i kontakt med det nordjyske sund
hedsvæsen – om det er hos den prak
tiserende læge, hos speciallægen eller
på sygehuset.

rette og kvalificerede behandling.
Venstre vil være garant for at gen
skabe tilliden til det nordjyske sund
hedsvæsen.

Du skal opleve tryghed som patient
i Nordjylland, både hos egen læge,
på sygehuset og ved ambulant be
handling – før, under og efter.

Venstre vil have, at borgerne oplever
tryghed før, under og efter behandling.
Venstre vil være garant for udredning
og behandling til tiden!

Det kræver god dialog og informa
tion. Efter afsluttet behandling på
sygehuset er hurtig afsendelse af
udskrivningsbreve afgørende for at
sikre en fortsat behandling i kom
mune og hos egen læge.

Du har, som borger i Nordjylland, ret til
en ordentlig behandling, der lever op
til dine forventninger, og som giver dig
og dine omgivelser tryghed for, at det
sundhedsvæsen, du er i kontakt med,
er kvalificeret og interesseret i din
sundhed og optimeret til at give dig den

Din indgang til sundhedsvæsenet
sker primært via lægen, som er
ansvarlig for din behandling og skal
fungere som tovholder i dit behand
lingsforløb hos speciallæge, på
sygehuset eller i kommunale tilbud.

VENSTRE VIL:
• Prioritere den privat praktiserende
læge højt, gerne i lægehuse eller
sundhedshuse med flere kolleger
for at give faglig sparring, der høj
ner kvaliteten for patienten.
• Bakke op om lægeklinikker, hvor
flere faglige kompetencer inddra
ges, f.eks. praksis-sygeplejersker
til forundersøgelser, fysioterapeu
ter til muskel- og gigtsygdomme
samt psykologer ved stress og
opfølgning ved psykiske sygdomme.
• Sætte fokus på forebyggende ind
sats for patienten ved at etablere
et tæt samarbejde mellem læge,
kommune og sygehus både før og
efter udskrivning med særlig fokus
på patienter med kroniske syg
domme.
• Aktivt arbejde for at flere læger i
uddannelsesforløbet får ansættelse
i lægepraksis, og der skabes forsk
ningsmuligheder i almen praksis.

Den privatpraktiserende læge
skal være indgangen til sundhedsvæsenet og tovholder i behandlingsforløbene.

“Venstre ønsker at give alle nordjyder
det bedste udgangspunkt for et godt og sundt liv”

EFFEKTIV OG HURTIG
INDSATS VED SYGDOM

DINE FORVENTNINGER OG
RETTIGHEDER I “CENTRUM”

Du skal opleve, at dine forvent
ninger og rettigheder omsættes til
effektiv og hurtig indsats ved fysisk
og psykisk sygdom.

VENSTRE VIL:

Det handler om at effektivisere,
også set fra patientens side.
Med mere team-samarbejde kan du
som borger hurtigere få afklaring på
sygdom og hurtigere komme videre
til den rette behandling.

Venstre vil levere en 30 dages
udrednings- og behandlingsgaranti.
Uvisheden for den enkelte er
meget opslidende. Vi vil sikre et
tæt samspil mellem læge, sygehus,
psykiatri og kommune for at give
dig tryghed og sammenhæng i din
behandling.

• Sikre at Nordjylland lever op til
lovgivningen om 30 dages udred
nings- og behandlingsgaranti.
• Etablere og motivere til et tæt
samspil mellem læge, sygehuse,
psykiatri og kommuner for at give
DIG tryghed og sammenhæng i DIN
behandling.
• Sikre at patientsikkerhed har høje
ste prioritet.
• Sikre at patienterne i akutmod
tagelserne oplever trygge forhold
og kvalificeret behandling.
• Sikre grundig information og vej
ledning til patient og pårørende,
også ved ambulante behandlinger.

• Sikre samarbejdet mellem region
og kommune omkring udskrivnings
forløb og endnu bedre genop
træning.
• Sikre børn og unge med psykisk
sygdom en hurtig og faglig kontakt
og indsats.
• Sikre ALLE patienter en tryg ud
skrivning og tilbagevenden efter et
sygehusophold.
• Styrke indsatsen overfor den uhel
bredelige syge. F.eks. ved opret
telse af flere hospice-pladser.
• Sikre et bedre akutberedskab i hele
Nordjylland.

• Når muligt, anvende telemedicin
ske løsninger og videosamtaler til
patienter med kronisk sygdomme,
for at patienterne kan opleve
tryghed i eget hjem.

Det drejer sig om effektiv og hurtig behandling - til glæde for alle.

“Venstre ønsker at give alle nordjyder
det bedste udgangspunkt for et godt og sundt liv”

VI BYGGER
FREMTIDENS HOSPITAL

DECENTRAL
SYGEHUSSTRUKTUR

Region Nordjylland bygger et nyt
universitetshospital på 170.000
m2 (inklusiv serviceby). Hospitalet
bliver bygget i Aalborg Øst på et
område vest for Hadsund Landevej.

VENSTRE VIL:

Byggeriet af det nye universitets
hospital gør det mulig at samle de
fleste af de funktioner, som i dag
ligger på Aalborg Universitetshospi
tal. De nyeste bygninger, Mediciner
huset og Onkologibygningen, skal

fortsat bruges til ambulante funk
tioner i en del år endnu.
I løbet af en årrække vil der også
blive bygget nyt til Psykiatrien, en
serviceby ved det nye universitets
hospital samt faciliteter til det
sundhedsvidenskabelige fakultet på
AAU.
Venstre vil fortsat arbejde for en
decentral sygehusstruktur.

• At læger på alle sygehusmatrikler
ansættes centralt i Region Nordjyl
land med aftale om tjeneste på de
nordjyske sygehuse.
• Sikre dygtige sygehusledelser, der
tiltrækker højt kvalificerede læger
og sundhedspersonale på alle syge
husmatrikler, og som bidrager til
at skabe en fælles nordjysk syge
huskultur.
• Prioritere akutberedskab på hos
pitalerne i Aalborg, Hjørring og
Thisted meget højt.
• Samle mange højt specialiserede
funktioner på det nye Nordjys
ke Universitets Hospital (NAU),
der tages i brug i 2020. De øvrige
sygehuse i Frederikshavn, Brønder
slev, Hjørring, Hobro og Farsø skal
fortsat være en del af det nordjys
ke sundhedsvæsen.

Det nye universitetshospital NAU
Illustration: Konsortium Indigo

• Sikre større faglige fællesskaber og
specialer, gerne med forskning på
alle sygehusenhederne.
• Prioritere flere praktikpladser
til læger under uddannelse samt
forskningsmuligheder for læger.
• At patienter og pårørende inddra
ges for at sikre et godt behand
lingsforløb.
• Påskønne frivillig indsats på hospi
taler og i ambulatorier.
• Sikre at læger og øvrigt behan
dlingspersonale tilrettelægger be
handlingsforløb med udgangspunkt
i den enkelte borgers livsvilkår
og ressourcer for at sikre lighed i
sundhed.

“Venstre ønsker at give alle nordjyder
det bedste udgangspunkt for et godt og sundt liv”

ERHVERVSLIV OG
ERHVERVSUDDANNELSER
Erhvervslivet skal have de bedst
mulige forudsætninger for at
konkurrere i Nordjylland. En liberal
erhvervspolitik bygger på, at de
private virksomheder er de bedste
til at udpege fremtidens produkter.
Virksomhederne skal derfor have
gode rammebetingelser til at kunne
tjene penge, så de kan udvikle nye
produkter og investere i nye pro
duktioner.

DECENTRAL
SYGEHUS
STRUKTUR
SIKRE
SAMMENHÆNG
I NORDJYLLAND

Selvstændighedskultur udspringer af
lysten, evnen, viljen og muligheden
for selv at sætte ting i sving og til
at klare sig uden hjælp og støtte
fra det offentlige.

VENSTRE VIL:

Erhvervsuddannelse skal respek
teres meget højere og kvaliteten
skal øges.
Det er en offentlig opgave at sikre,
at alle har mulighed for at tage
den uddannelse, som de har lyst og
kvalifikationer til.

• Styrke samarbejdet i hele den
nordjyske region mellem erhverv,
universitet, øvrige uddannelsesin
stitutioner, kommuner, Vækstfo
rum, Norddanmarks EUkontor, Væksthuset og Regionen
for at skabe lokal innovation og
arbejdspladser.

• Prioritere uddannelse og kompe
tencer som forudsætningen for en
fortsat erhvervsudvikling, innova
tion og høj beskæftigelse.

• Sikre et tæt samspil mellem er
hverv og uddannelsesinstitutioner
for optagelse af elever, lærlinge
og studerende med henblik på at
uddanne fremtidens arbejdskraft.
• Sikre samarbejdet om den over
ordnede fysiske infrastruktur i
HELE Nordjylland med den 3.
Limfjordsforbindelse som højeste
prioritet for at styrke mobiliteten
og mindske trafikal sårbarhed.

Lone på virksomhedsbesøg hos
SINTEX, dir. Peter Christensen.
SINTEX er en højteknologisk virksomhed med mange patenter.

• Sikre digital infrastruktur i samar
bejde med kommuner og relevante
partnere i Nordjylland for at støtte
dataoverførsel og kommunikation i
hele Nordjylland herunder brug af
telemedicinske løsninger.
• Sikre at de nordjyske kompetencer
indenfor It, elektronik, transport,
industri, landbrug, fiskeri og hånd
værk fortsat styrkes med fokus på
beskæftigelse og en bæredygtig
udvikling.
• Videreudvikle by- og oplevelses
turismen samt kystturismen med
det formål at tiltrække endnu flere
turister til Nordjylland.
• Sikre den kollektive trafiks fort
satte udvikling i Nordjylland i et
tæt samarbejde med kommunerne,
NT, Nordjyske Jernbaner og DSB,
med et særligt fokus på hoved
nettet og et regionalt Plustur-net.

“sikre at Nordjylland hænger sammen
- til gavn for nordjyske arbejdspladser og dig”

